iKTi DAB
dik bir

şekilde

ve münasebet kurmadan
bir tarz olarak benimsemişlerdi. Kur'an'ın birçok süresinde ve
özellikle Mekkl sürelerde, Cahiliye devri
edebiyatının bu karakteristiğini yansıtır
biçimde iktidab tarzının hakim olduğu
görülür. Hadislerde ve saha be sözlerinde
de aynı üslüp hakimdir.
geçiş yapmayı

İslam'ın ilk devirlerinde yetişen müslü-

man şairlerin şiirlerine münasebetli geçiş hakim ise de bunların eskilere uyarak
iktidab yaptığı da görülmektedir. Özellikle Ebu Nüvas'ın methiyeleri başta olmak
üzere Ebu Temmam. Cerlr b. Atıyye, Ferezdak, Ahtal, Zürrumme ve Buhtürl'nin
şiirlerinde iktidab örneklerine rastlanmaktadır. Ebu Ternınarn şu beytinde iktida b yapmıştır: , !);,>~ı ...J .::,i .dı! .si; ,ı"
.J'ye .ş~ f"}l. Jr 11 4.!. ...u..;,_ıj ...J ;f.r.YI <l.i;j~
"4_,.:' ~ .s.i '-"'Cil>, ..s~ıJıi (Allah ihtiyarlıktabir hayı r görseydi iyi ler cennette
O'na ihtiyar olarak mücavir olurdu. Zaman
EbO Said'in her gün ilginç bir hasletini ortaya çıkarıyor). İlk beyitte yaşlılık hicvedildikten sonra arada bir münasebet kurulmadan ikinci beyitte Ebu Said'in methine geçilmiştir.
Arada kısmen münasebet bulunan gede "tehallusa yakın iktidab" adı verilir. Hitabe ve mektuplarda Allah'a hamdü sena ve resulüne salatü selamdan sonra "emma ba'dü, ve ba'dü" diyerek as ı l
maksada geçmek bu tür bir iktidab kabul edilmiştir. Burada "emma ba'dü, ve
ba'dü" bir nevi münasebet kurma ifadesi
sayılırken iki hitabı birbirinden ayırması
bakımından da "faslü'l-hitab"dır. Kur'an'da .. ..,..i.o j:J ~ıh.u .::ıı,, ı.a." (Bu böyle,
azgınlar içinse çok kötü dönüş vardır ı sad
38/55J); 4J .r-> ~ .dıl..:ılo;:> ~.;rı,' ..!.0.)"
"4i1 ..w: (Durum böyle, her kim Allah'ın
emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu
rabbinin katında kendisi için daha hayır
lıdır Jel-Hac 22/301): ~;:;,ı, :f:. ı.a."
"..,..i.o ~ (İşte bu bir hatırlatmadır. Doğ
ru su Allah'a karşı gelmekten sakınanlara
güzel bir gelecek vardır [Sad 38/491) gibi
ayetlerde önceki söze ve hükme dikkat
çeken işaret isimleri de bu tür iktidabdır. Bunlarla, önceki hükümle irtibat kurulduktan sonra başka bir hükme geçilmektedir. Yukarıda zikredilen ilk ayette
öncelikle müminlerin ahiretteki durumları açıklandıktan sonra getirilen işaret
ismiyle (haza , zalike), ayetin önceki kısmı
ile bir tür münasebet kurularak azgınla
rın durumunun beyanına geçilmiştir. Kitapların konu başlarına yazılan "Mza babü, haza faslu ... " ibareleriyle "eyzan. nahvü" gibi lafızlar da iki söz arasında kısmen
çişlere
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ilgi

kurduğu

için bu tür bir iktidab

sayıl
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!SMAiL DURMUŞ

İKTiDAR
(;f..M.9YI)

1 ~..}w (,ÖJ 4J ~// ~ 1"~' tl,_;~ :.Jı:
~ ~ıJ, fj~i .J.))' (Nice geceler var ki,
türlü kederlerle benim acılara dayanma
gücümü sınamak için deniz dalgaları misali perde perde karanlıklarını üzerime
sa lmı şt ır. !Sanki çökmüş birdeve misalil
yere s ırtını yayıp arkasını uzatarak göğüs
gerince [yerine seri! ip kalkmak istemeyen
bir deve misali gece geçmek bilmeyinceJ
ona dedim ki ... lteşb ih, istiare. kinaye, irdafJ) .
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Bir düşünceyi
edebi sanatlarla
ifade etme anlamında bir terim.
çeşitli

L

elinden! Sanki güç! ü halatlarla Yezbül da[hakikat, lcaz ve teşbih J);
~"".d! .,;ı(~ ...rlya~ 1 ~La..~ .::...;1: ~f!l .::,ir
J~ (Sanki Süreyya takım-yıldızı, yerlerinde sabit duran halleriyle, güçlü keten halatlarla yalçın kayalara bağlanıp asılmış
gibidir [teşbihJ); 1 .u,.-..._?)~~ n.of J<J,
ğına bağlanmış

mıştır.

_j

Sözlükte "bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yapabilmek" anlamına gelen iktidar
kelimesi, bedl' ilminde "şai rin veya edibin
bir manayı çeşitli edebi türlerle ifade etmesi" manasında kullanılır. Bu edebi san atta n ilk defa İbn Ebü'I-İsba' (ö. 654/
ı 256) Ta]J.rirü't-Ta]J.bir adlı eserinde bahsetmiş (s. 582) ve buna tasarruf adını
vermiş, daha sonra yazdığı Bedi'u '1-Kur'an'da (s. 289) tasarrufyerine iktidik kelimesini kullanmıştır. Belagat kitapların
da Kur'an'da geçen , "ayetleri muhtelif
ifade tarzları ve üslüp şekilleriyle çeşitli
edebi ve belagi türlerle dile getirmek" anlamına da gelen "tasrlfü'l-ayat" tabiriyle
(el-En'am 6/46,65, 105; el-A'raf 7/58) bu
sanata işaret edildiği belirtilmektedir.
1caz-ıtnab-müsavat gibi üsluplar ve hakikat-mecaz, teşbih. temsil. istiare gibi
edebi sanatlarla örülen, böylece çeşitli
zeka ve anlayış seviyesine sahip insanlara hitap edebilen Kur'an kıssaları. cennet.
cehennem tasvirleri bu sanatın en güzel
örnekleridir.
İmruülkays'ın çeşitli keder ve üzüntüleriyle insanın üzerine çöken ve bitmek bilmeyen gecenin uzunluğunu hakikat-mecaz (istiare). teşbih, lcaz, kinaye ve irdat
türleriyle ifade eden aşağıdaki beyitleri
bu konunun meşhur örnekleridir: ~i Yi
.)4~ ..:.ı;.. L:~f'l lo j ~ 1 .P.ül Yi Jı,WI Jolıı
(Ey uzun gece, hey açıl bir sabah la! Gerçi
sabah da se nden daha iyi değil ya bana!
[hakikat ve kazi}; .)5::ı 1 <~lll Jı,.t.> J<J .;rı o.!.Ul;,S
Jı~ ..:ı..ı..:. J-ıill 1 w. (Vah şu uzu n gecenin
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li] İSMAİL DURMUŞ

iKTiFA.
(~~ı)

Birbirleriyle irtibatlı iki unsurdan
birinin delaletiyle yetinerek
diğerini eksiltmek anlamında
bedii sanat
(bk. İHTIBAK) .

L
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ei-İKTiSAD
( ,:ıt.a;§YI) .
Ebu Ca'fer et-Tfisi'nin
(ö.

L

460/1067)

Şia inançlarına

dair eseri.

_j

Kaynaklarda el-İ]ftişad el-hadi ila tari]fi'r-reşad, el-İ]ftişad !ima yete'alla]fu bi'l-i'ti]fad isimleriyle yer alan kitap,
müellifin daha önce Şerif el-M urtaza'nın

el-iKTiSAD fi'l-i'TiKAD
Cümelü'l-'ilm ve'l-'amel adlı eserine
Temhidü '1-uşul adıyla yazdığı hacim li
şerhin muhtasarıdır. Kitap, iki başlıktan
oluşan bir mukaddime ile altı ana bölümden meydana gelir. Eserin kısaca planını
içeren birinci başlıkta mükellefin ilim ve
amel konularında bilgili olması gerektiği,
arnelin ilme dayandığı, ilmin de temelde
tevhid ve adiden teşekkül ettiği ifade
edilir. İkinci başlık altında ise bilgi bahsi
işlenir. el-İJitişad'ın birinci bölümü tevhid ilkesine ayrılmış olup beş fasıldır. Burada sırasıyla Allah'ın varlığı, sübutl sıfat
ları, bunların akli gerekçesi, selbl sıfatlar
ve Allah'ın birliği konuları ele alınır. Dokuz
fasıl halindeki ikinci bölüm adi ilkesine
ayrılmıştır. Adi kavramı ile hüsün-kubuh
terimleri üzerinde durulduktan sonra kader ve kaza, mükellefiyet, lutuf, aslah,
elem ler, ivaz. marifet, ecel ve rızık konularına yer verilir. Va'd ve va!d prensibine
ayrılan üçüncü bölüm altı fas ıldır. Bu bölüm va'd-vald, sevap-günah, mükafatceza. şefaat, kab ir ah vali, iman - küfürfısk kavramları ve hükümleri, emir bi'lma'ruf nehiy ani'l-münkerin mahiyeti.
önemi ve şartları hakkındadır. Dördüncü
bölüm nübüwete dair olup burada müstakil fasıllar halinde nübüwetin mahiyeti, peygamberliğe olan ihtiyaç, mucize,
peygamberlerin ismeti, nesih ve beda iliş
kisi, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve
Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu üzerinde
durulur. Beşinci bölümde altı fasıl halinde imarnet inancı ele alınmış ve imametin lüzumu, imamda bulunması gereken
şartlar, Hz. Ali'nin imameti, ona karşı savaşan ların hükmü, on iki imarnın imametlerinin delilleriyle gaybet konusu incelenmiştir. "Şer'! ibadet! er" başlığını taşıyan son bölümde ise kısaca temizlik, namaz, zekat, humus, oruç, hac ve cihad
konularına temas edilir.

el-İlftişad'ın birinci bölümü zat-ı ilahiy-
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el-İKTisAD fi'I-i'TİKAD
( ~lQ;,cYf ~ ~~Yf )

Gazzali' nin
(ö. 505/ı ı ı ı ı

L

kelama dair eseri.
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İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'de adı geçen elİ]ftişad'ın çeşitli yerlerinde Tehdtütü '1-

feldsife, Mi'yarü'l-'ilm, MiJ:ıakkü'n-na
?arve Feçla'iJ:ıu'l-Batıniyye'ye atıfların
yapılmış olmasına bakarak kitabın 488
(1095) yılı civarında yazıldığını söylemek
mümkündür (krş. Bouyges, s. 33-34; Hourani, CIV/2 [ 1984[. s. 293-294 ). Dört girişle
(temhld) dört ana bölüm (kutub) halinde
düzenlenen eserin birinci girişinde kelamın İslami ilimler arasındaki yeri ve önemi, ikinci girişte bu ilmin iman zaafına
müptela olmuş kimseleri tedavi etmek için
gerekli olduğu, üçüncüsünde kelam ilmiyle meşguliyetİn farz-ı kifaye oluşu, dördüncü girişte de konuların işlenişinde takip
edilen metotlar üzerinde durulmuştur.

imam Gazzali'nin

el-iktişad

fl'l-i'ti!,ad

adlı

eserinin ilk iki

Burada Allah'ın
yer verildikten sonra
tenzlhl sıfatiara temas edilmiş, istiva ve
nüzul gibi haberi sıfatiarın tenzih açısın
dan değerlendirilmesi yapılmış ve rü'yetullah meselesi ele alınmıştır. Bölümün
sonunda vahdaniyyet sıfatı üzerinde durulmuş, şirknazariyelerine burhan-ı temanü' metoduyla cevap verilmiştir. Eserin ikinci bölümünde Allah'ın sübutl sıfat
larının kapsam ve özellikleri ayrıntılı biçimde açıklanmış. bu sıfatiarın zat ile kaim ezen ve ebedl manalar olması ve esma-i hüsnanın bunların her birine çeşitli
açılardan delalet etmesi gibi hususlar
üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm Allah'ın fiilieri hakkında olup burada önce
vücub, hüsün, kubuh, abes, sefeh ve hikmet terimleri açıklanmış, ardından bütün ilahi fiilierin Allah'ın zatına nisbetle
cevaz statüsünde olduğu düşüncesinden
hareketle kulların mükellef tutulması,
onların iyi ve kötü davranışiarına mükafat ve ceza verilmesinin Allah için sorumluluk ifade etmediği hususu ele alınmış,
bütün ilahi fiilierin hikmet çerçevesinde
cereyan ettiği belirtilmiştir. Aynı bölümde vahiy tebliğinin ulaşmaması halinde
dini mükellefiyeti n oluşmayacağı konusu
da işlenmiş, bölüm ün sonunda nübüwet
müessesesinin genel konumuna temas

ye konusuna

ayrılmıştır.

varlığının ispatına

sayfası (Süleymaniye

Ktp. , Ayasofya, nr. 2182)

imarnet inancı hariç Mu'tezill anlayışın
Şla akaidine yansıdığını belgeleyen el-İ]f
tişad ' da müellif fikirlerini akli temeller
üzerine kurmaya çalışınakla birlikte gelebilecek itirazları karşılamak amacıyla yer
yer ayetler de nakleder. Ancak imarnet
konusu dışında rivayet! ere pek yer vermez. Hakkında çeşitli hadisler nakledilen
kabir hayatı, mlzan, sırat gibi sem'iyyat
konularında bile aynı · tutumu sürdürür.
Eser. Necef'teki Müntede'n-neşr tarafın
dan bu kurumun genel sekreteri Mah mudel-Muzaffer'in müellifin hayatı, eserin önemi ve Şla - Mu'tezile ilişkisine dair
kaleme aldığı sunuş yazısıyla birlikte elİ]ftişad tim d yete'alla]fu bi'l-i'ti]fiid
adıyla yayımlanmıştır (Necef ı 399/1 979).
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